
Seniorrådet i Gentofte Kommune 

 

Referat fra Seniorrådets møde den 15. januar 2014. 

Til stede: Connie Engelund Erichsen, Alf Wennevold, Sonja Minor Hansen, Per Bjarvin, Susanne 

Borch, Mogens Nielsen, Ole Scharff-Haarbye, Mona Gøthler. Afbud fra Susi Alsfelt Riise-

Knudsen.   

Fra Social & Sundhed: Søren Bønløkke, Helge Hansen, Vibeke Appelt, Karl Bøtker (referent). 

Fra Kommunalbestyrelsen: Hans Toft, Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth, Poul V. Jensen.   

 

1. Meddelelser fra formanden.  

Connie Engelund Erichsen bød alle velkommen til det første møde i Seniorrådet.  

 

 

2. Indledende orientering fra Søren Bønløkke.  

Socialdirektør Søren Bønløkke orienterede om, at Seniorrådet sekretariatsmæssigt er forankret i 

opgaveområdet Social & Sundhed.  

 

Det fremgår af Seniorrådets vedtægt, at rådet skal høres om alle spørgsmål, som har betydning for 

ældre. Social & Sundhed har derfor anmodet de øvrige opgaveområder have et skærpet fokus på at 

høre rådet om spørgsmål vedrørende ældre. Han foreslog derfor, at de øvrige opgaveområder får 

mulighed for at præsentere sig på rådets kommende møder. Seniorrådet tilsluttede sig forslaget.  

 

 

3. Fordeling af poster i beboer/pårørenderåd m.fl. Bilag vedlagt.  

Seniorrådet besluttede at følgende medlemmer indtræder som repræsentanter i nedenstående 

beboer-/pårørenderåd:   

 Egebjerg – Susanne Borch 

 Kløckershave – Ole Scharff-Haarbye 

 Salem – Susi Alsfelt Riise-Knudsen 

 Holmegårdsparken – Alf Wennevold 

 Brogårdshøj – Per Bjarvin 

 Jægersborghave – Ole Scharff-Haarbye 

 Rygårdcenteret – Mogens Nielsen 

 Lindely – Mona Gøthler 

 Nymosehave – Per Bjarvin 

 Søndersøhave – Sonja Minor Hansen 

 Ordruplund – Sonja Minor Hansen 

 Adelaide – Mona Gøthler 

 

Endvidere indtræder følgende som medlemmer i nedenstående råd m.v.: 

 Kostrådet – Sonja Minor Hansen 

 Tilgængelighedsforummet – Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Mogens Nielsen 

 Nord-øst-gruppen – Sonja Minor Hansen og Mogens Nielsen  

 Sundhedsteam – Alf Wennevold, Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Susanne Borch. 



 2 

 IT – Per Bjarvin og Ole Scarrf-Haarbye 

 Gaver/opmærksomheder – Sonja Minor Hansen 

 Presse/offentlighed – Susi Alsfelt Riise-Knudsen og Alf Wennevold 

 

Seniorrådet anmodede Social & Sundhed foranledige, at rådets medlemskab af Sammenslutningen 

af ældreråd opsiges.  

 

Alf Wennevold oplyste, at han hidtil har været Seniorrådets repræsentant i Gentofte Hospitals 

brugerråd, men at dette råd nu er nedlagt. Seniorrådet vil blive orienteret nærmere herom på et 

kommende møde.  

 

 

4. Regnskab 2013 og budget 2014. Bilag vedlagt.  

Søren Bønløkke orienterede om, at der i 2014 er afsat 70.000 kr. til Seniorrådet på Gentofte 

Kommunes budget. I 2013 var der afsat 69.000 kr.  

 

Ved regnskabet for 2013 kan der konstateres en merudgift på 5.000 kr. Det besluttedes at anmode 

Kommunalbestyrelsen om ikke at overføre merforbruget til budget 2014.    

 

 

5. Introduktion til Social & Sundhed. Bilag vedlagt. 

Søren Bønløkke oplyste indledningsvist, at Social & Sundhed på dette og de kommende møder vil 

orientere Seniorrådet om relevante opgaver inden for Social & Sundheds regi.   

 

Pleje- og sundhedschef Vibeke Appelt orienterede herefter om forløbet i ydelse af hjælp til borgere 

på pleje- og sundhedsområdet, herunder om visitation til hjemmehjælp, genoptræning og 

hjælpemidler, samt revurdering og fortsat hjælp.   

 

Driftschef Helge Hansen orienterede herefter om hvordan Pleje & Sundheddrift - den kommunale 

leverandør af hjemmepleje, som leverer 80 % af timerne til kommunens hjemmeplejebrugere - 

fungerer som arbejdsplads, herunder om kompetenceudviklingen af medarbejderne.   

 

Seniorrådets medlemmer takkede afslutningsvis for orienteringen.  

 

 

6. Kvalitetsstandarder på Pleje & Sundhedsområdet til drøftelse. Bilag vedlagt.  

Søren Bønløkke oplyste indledningsvist, at kvalitetsstandarderne er uændrede i forhold til 

standarderne for 2013, bortset fra ændringer af sproglig karakter. Kvalitetsstandarderne har været 

forelagt Socialudvalget på møde den 14. januar 2014. Udvalget besluttede at udsætte behandlingen 

til næste møde.  

 

Under Seniorrådets drøftelse af kvalitetsstandarderne fremkom en række spørgsmål fra rådet: 

Mogens Nielsen spurgte om fristerne for behandling af ansøgningssager kan overholdes. Søren 

Bønløkke oplyste, at det som udgangspunkt er tilfældet. Vibeke Appelt oplyste videre, at disse 

frister, som kommunen skal fastsætte efter retssikkerhedsloven, er beregnet ud fra det 

erfaringsmæssige forløb af den enkelte sagstype. Ansøgningsfristen begynder fra modtagelsen af en 

afsøgning, til kommunen senest skal have truffet afgørelse. Kan fristen ikke overholdes i en sag, 

skal borgeren have skriftlig besked om hvornår der kan forventes svar. I nogle sagstyper er der 
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erfaringsmæssigt behov for længere frister, fordi der skal indhentes oplysninger fra f.eks. egen læge 

eller hospital.  

 

På spørgsmål fra Alf Wennevold oplyste Helge Hansen, at den kommunale hjemmepleje er 

opmærksom på om de ansatte medarbejdere – uanset at de evt. har udenlandsk baggrund – kan tale 

dansk.  Vibeke Appelt oplyste, at Pleje & Sundhed stiller krav til alle hjemmehjælpsleverandører 

om, at deres medarbejdere skal kunne tale dansk.    

 

I relation til interviewguidning af borgerne i forbindelse med Kommunens tilsyn foreslog Poul V. 

Jensen, at borgerne fik mulighed for at komme med input elektronisk. Søren Bønløkke oplyste, at 

kommunen arbejder på at udvikle IT-løsning på ældreområdet svarende til Genvej.  

 

Mogens Nielsen spurgte, i hvilket omfang borger med varig hjælp benytter egen hjælper. Vibeke 

Appelt oplyste, at kun få af disse borgere benytter egen hjælper, da hjælperen skal ansættes af 

Gentofte Hjemmepleje og derfor skal arbejde med andre borgere, når hjælperens ”egen” borger 

f.eks. bliver indlagt, og det er kun få der ønsker dette.  

 

Mona Gøthler orienterede om at hun havde kendskab til en borger, der var kommet på plejehjem på 

grund af en let hjerneblødning, og som med fordel havde kunnet deltage i aktiviteter uden for 

plejehjemmet. Hun spurgte i hvilket omfang en plejehjemsbeboer kan komme på dagcenter. Helge 

Hansen oplyste, at målgruppen for dagcentrene er borgere med lettere nedsat funktionsevne, mens 

målgruppen for plejehjem omvendt er borgere, hvor funktionsevnen er væsentlig mere nedsat. Det 

enkelte plejehjem er ansvarligt for at sørge for aktiviteter til beboerne. En borger vil derfor normalt 

ikke kunne få dobbeltforanstaltninger.   

 

Seniorrådet havde herudover ikke bemærkninger til kvalitetsstandarderne, og anbefalede at de blev 

godkendt.  

 

 

7. Udkast til forretningsorden. Bilag vedlagt. 

Forretningsordenen blev godkendt.  

 

 

8. Input fra rådets medlemmer. 

Intet.  

 

 

9. Eventuelt. 

Ole Scharff-Haarbye gjorde opmærksom på, at kommunens hjemmeside bør opdateres for så vidt 

angår Seniorrådet, særligt med hensyn til mødereferater. 

 

 

10. Næste møde  

Næste møde afholdes onsdag den 12. februar 2014 kl. 15-17 på Gentofte Rådhus, udv. 1. 

 

 


